
L’economia a l’Edat Moderna

Objectius

• Conèixer l’evolució de l’economia a Europa des del segle XV fins el segle XVIII.

• Saber com van repercutir en la població i l’economia els canvis profunds que hi va haver a Europa 

durant els segles XV i XVI.

• Aprendre el lèxic propi del tema.

• Introduir els conceptes: mercantilisme, liberalisme i capitalisme.

Descripció de l’activitat 

Activitats diverses per conèixer els canvis econòmics que van tenir lloc a gran part d’Europa al llarg de 

l’Edat Moderna. Els i les alumnes hauran de  respondre preguntes a partir de la informació que els 

proporcionarà un senzill mapa conceptual i adreces pautades d’internet, han de realitzar un esquema i  

resoldre uns mots encreuats sobre el lèxic del tema.

Recursos emprats 

Internet: web: Fascina’t amb les ciències Socials amb TIC, diccionaris digitals i enciclopèdia Kalipedia.

Temporització

1 hora 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

En primer lloc caldria fer observar i comentar col·lectivament les imatges i el mapa conceptual que es  

troben en la pàgina web on es planteja aquesta unitat didàctica. Una vegada acabada aquesta tasca 

introductòria, els/les alumnes hauran de dur a terme individualment una fitxa on han d’explicar el 

mapa conceptual comentat oralment i hauran d’ampliar aquesta informació a partir de la consulta de 

les adreces d’internet que se’ls hi donen. Després, a partir del que han après, hauran de sintetitzar en  

un esquema els principals canvis que van tenir lloc el segle XVI quant a població, economia, societat i  

comerç.  La  plantilla  de  l’esquema  també  la  podeu  trobar  a  la  pàgina  web.  Una  vegada  acabat 

l’esquema es corregirà a l’aula tota la tasca feta. També hi ha una activitat de mots encreuats per 

treballar el lèxic del tema, que també hauran treballat  a la fitxa d’activitats. Els mots encreuats  

probablement s’hauran de corregir a la sessió següent i els/les alumnes els podran fer en funció del seu 

ritme de treball i del ritme de treball del grup: els que acabin l’esquema aviat, mentre s’esperen per a 

la correcció de la fitxa, els altres de deures o bé després de la correcció si queda temps.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

• Continuïtats i canvis en l’economia a Europa des del segle XV fins el segle XVIII.

• Repercussió en la població i l’economia dels canvis profunds que hi va haver a 

Europa durant les segles XV i XVI.

• Lèxic propi del tema : economia, rural, servitud, artesania, gremi, productivitat, 

urbà, comerç, indústria, manufactura, burgesia, factoria .

• Conceptes: mercantilisme, liberalisme i capitalisme.

Competències i processos

Competències especialment presents:
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

• Tractament de la informació i competència digital.

• Competència d'aprendre a aprendre.

Processos especialment presents en aquest element 
• Jocs.

• Observació.

• Anàlisi de fonts secundàries.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat

El material de l’alumnat es troba a l’apartat de documents d’aquest aplicatiu:

mat_alumnat_economia_emoderna

Altres documents

Adreça de la pàgina web: http://montse.quintasoft.net/2ESO/3.economia/economia.htm

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
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